POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"
Poniższa polityka dotyczy plików "cookies" i dotyczy strony internetowej multibike.pl

Czym są "cookies"?

"Cookies" to nieduże pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze przez strony
internetowe, które odwiedzasz. Są one obecnie praktycznie na każdej witrynie. Stosuje
się je w celu zapewnienia możliwości działania stron internetowych lub ich bardziej
efektywnego, szybszego i stabilnego działania, ale też dostarczania określonych danych
na temat użytkownika posiadaczom witryny.

W jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy "cookies"?

Wykorzystujemy "cookies" w celu usprawnienia funkcjonalności naszej witryny
Internetowej, możliwości przystosowania strony pod odwiedzających nas
użytkowników, w celach reklamowych, umożliwiając dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Zapisywanie Ciasteczek na
komputerze użytkownika umożliwia nam w prosty sposób rozwijać naszą stronę w
sposób przyjazny dla użytkownika. Nie używamy "cookies" do gromadzenia, ani
przekazywania osobom trzecim danych osobowych takich jak imię i nazwisko, jednak
możemy powiązać informacje z plików "cookies" z danymi osobowymi zbieranymi od
użytkownika za pomocą innych środków (np. rejestracja internetowa).

Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące "cookies"?

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na
urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać jednak bez problemu zmienione, aby
blokować automatyczną obsługę Ciasteczek, bądź informować o ich każdorazowym
przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości i
sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej) bądź na stronie internetowej producenta. Należy jednak
pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „"cookies"”, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i
postępować zgodnie z instrukcjami:
•
Internet Explorer,
•
Firefox,
•
Chrome,
•
Opera,
•
Safari

Jaki rodzaj Ciasteczek jest wykorzystywany?
- Niezbędne Cookies
Są one wymagane do stabilnego i prawidłowego działania strony.

- Funkcjonalne Cookies

Są to pliki usprawniające funkcjonalność strony internetowej. Są to między innymi pliki,
które zapamiętują poprzednio przeglądane treści lub login i hasło podane przy
rejestracji podczas wcześniejszej wizyty na tej witrynie. Korzystanie z funkcjonalnych
ułatwia korzystanie ze strony i sprawia, że każde odwiedziny są szybkie i komfortowe.
Cookies generowane przez witrynę Są to pliki generowane przez tą stronę i tylko przez
nią mogą być odczytywane.

- Cookies podmiotów zewnętrznych

Są to pliki generowane przez strony trzecie, których używamy do różnych usług (np.
Google Analytics, Google Search Console, SalesManago, Facebook).

